
Sirenă electronică de nouă generație 
pentru sisteme complexe de aver�zare 

NOUA 
GENERAȚIE 

PAVIANPAVIAN

• Mai inteligentă 
 managementul sirenelor la distanță, autodiagnos�care
 mai detaliată, conec�vitate îmbunătățită 
 cu dispozi�ve externe
   

• Mai compactă   
 dimensiuni și greutate reduse cu performanțe 
 mai mari
 

• Mai inteligibilă  
 o mai bună procesare a sunetului, 
 o mai bună claritate și control 
 al volumului sirenei

• Mai flexibilă  
 adaptarea so�ware 
 a funcțiilor 



300 W la 4800 W 
rețea: 90 V - 264 V AC / 50 Hz - 60 Hz 
solară: panouri solare de 24 V
max. 300 W în �mpul încărcării bateriilor
max. 1 3 W în regim de veghe, cu baterii complet încărcate 
IP54, IP66 
sirene de până la 2400 W: 600 × 650 × 350 mm (l × î × a) 
sirene cu putere mai mare: la cerere 
28-38 kg (fără baterii) în funcție de �pul sirenei 
-25 ° C până la + 65 ° C 

Putere

Alimentare
 

Consum de energie
 
Carcasa dulapului cu electronică

Dimensiunile dulapului cu electronică
 
Greutatea dulapului cu electronică 
Intervalul temperaturilor de lucru 

Parametrii tehnici 

Sirena electronică Pavian de nouă generație reprezintă cea mai performantă serie de sirene electronice, dintr-o gamă largă de 
dispozi�ve electronice moderne de aver�zare și no�ficare, ale societății Telegrafia. Această sirenă este un dispozi�v electronic modular 
și inteligent din a 4-a generație și este concepută în primul rând pentru construirea sistemelor de aver�zare complexe care necesită 
o comandă sofis�cată și o supraveghere eficientă asupra stării sirenei.

Dispune standard de o autodiagnos�care completă, inclusiv baterii, precum și de multe opțiuni de comandă și comunicare. Datorită 
bateriilor încorporate este complet protejată împotriva întreruperilor de curent. Poate reacționa autonom la s�mulii din împrejurimile 
sale și poate chiar comanda dispozi�vele externe. Este posibil să achiziționați pentru sirenă o gamă largă de accesorii de la stâlpii 
portanți, baterii de rezervă, cabluri, faruri, antene de comunicare până la setul de alimentare din panouri solare. Un avantaj deosebit îl 
reprezintă posibilitatea de adaptare a mai multor parametrii la nevoile specifice ale clientului. 

Fiabilitate maximă 
 
•  Funcții de autotestare avansate în toate modulele și liniile 
 de comunicații
•  Testare „silențioasă“ a sirenei
•  Moduri de alimentare mul�ple 
•  Încărcarea inteligentă și testarea precisă a bateriilor
•  Durată de viață ex�nsă a bateriilor 
•  Protecție extrem de eficientă a amplificatorului împotriva
 supraîncărcării, a temperaturii ridicate, a scurtcircuitului la ieșire 
•  Operabilitate completă și în cazul întreruperii de curent
•  Fiabilitate ridicată datorită proceselor moderne de producție
 și a testelor de ieșire exigente
•  Eficiență ridicată de conversie a energiei electrice în energie 
 acus�că 

Pavian nu este doar o sirenă, ci un dispozi�v
inteligent de aver�zare mul�funcțional 

Sirenele electronice Pavian - Cea mai bună alegere pentru proiectul Dvs.

Tehnologie software inovatoare 

•  Administrare inova�vă a sirenei de la centrul de control 
 de la distanță, inclusiv reconfigurarea firmware-ului și 
 capacitatea de alarmă
•  O autodiagnos�care mai detaliată a sirenei și a bateriilor 
•  O mai bună comunicare wireless cu dispozi�ve externe 
 (Wi-Fi, GPS, LTE, Bluetooth) 
•   Funcția Text-To-Speech îmbunătățită (conversia automată 
 a mesajelor text în ieșire audio)
•  Controlul sirenei prin CAP (Common Aler�ng Protocol) 
 sau HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
•  Adaptarea funcțiilor sirenei u�lizând aplicații so�ware 
 mai inteligente pentru a sa�sface cerințele clienților

Complexitate și multifuncționalitate 

•  Op�mizare pentru sisteme mari și complexe de aver�zare 
 și no�ficare 
•  Randament de la 300 la 4800 W
•  Presiune acus�că ridicată la distanțe mari
•  Claritate bună în reproducerea cuvintelor spuse
•  Durata de viață ex�nsă a difuzoarelor 
•  Transmiterea mesajelor live din centrul de control
•  Posibilitatea de înregistrare a tonurilor de aver�zare și a rapoartelor și la distanță

Rezistență și durabilitate lungă 

•  Funcționarea fără compromisuri a sirenei în condiții meteorologice
 extreme
•  Funcționarea sirenei fără probleme în medii extrem de prăfuite 
•  Dulapuri cu electronică din oțel inoxidabil inclusiv toate
 componentele acestora
•  Încuietori rezistente noi, cu capac integrat rezistent la praf
•  Ecranele acus�ce special formate pentru a asigura o bună acoperire 
 a zonei dorite cu semnal acus�c
•  Material din aliaj de aluminiu ușor care asigură o rezistență
 excepțională împotriva intemperiilor.
•  Rezistență mecanică mai mare a amplificatorului

Viteza excepțională a sistemului de avertizare 

•  Ac�vare și dezac�vare extrem de rapidă a sirenei 
•  Timp de răsuns extrem de scurt despre ac�varea și starea acesteia 

Prelucrare audio unică 

•  Schimbarea alarmelor de la distanță prin toate canalele 
 de comunicare 
•  Număr prac�c nelimitat de alarme 
• Controlul volumului și selectarea modului de sirenă (zi, noapte) 

Spectru larg de comunicare 
 
•  Comunicare sirenă complet automa�zată 
•  Conexiune directă a senzorilor de monitorizare 
•  Algoritmi simpli pentru procesarea datelor de la senzorii conectați
•  Controlul sirenei la impulsuri de la senzorii de monitorizare din
 cadrul rețelei de comunicații 
•  Ieșiri pentru controlul dispozi�velor externe 
 (faruri luminoase, porți etc.) 
•  Varietate mare de canale de comunicare 

Caracteristici de bază


